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Welkom in de Jacobikerk, thuisbasis van een Utrechtse gemeenschap die
Christus wil volgen en dienen. Roept de kerkdienst vragen op of wil je je
hart luchten? Na de ochtenddienst is er links voorin de kerk ruimte voor
gesprek of gebed. Of neem contact met (een van) onze predikanten, W. J.
de Hek (06-41554296, wdehek@jacobikerk.nl) en W. P. Vermeulen (0611204797, wpvermeulen@jacobikerk.nl). Met diaconale hulpvragen kun je
terecht bij Wendy Gremmé (06-29222957, diaconie@jacobikerk.nl).
We wensen je een goede en gezegende dienst.

Ochtenddienst 10.00 uur
voorganger: prop. N. H. de Graaf uit Apeldoorn
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Middagdienst 17.00 uur
voorganger: ds. W. J. de Hek
organist: Gerrit Christiaan de Gier

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 116: 1, 2
Verootmoedigingsgebed
Zingen Psalm 116: 3, 4
Gods gebod
Zingen Psalm 116: 6, 8
Moment met de kinderen maandlied
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Matteüs 26,36-46
Zingen Gezang 180
Verkondiging
Zingen Gezang 19: 1, 2
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Ouders die dat willen kunnen tijdens het voorspel van de
slotpsalm hun kind ophalen uit de crèche
Zingen Psalm 43: 2, 3, 5
Zegen

Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Zingen Psalm 104: 1, 8
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 461: 1, 2, 5, 6, 7
Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing Matteüs 6,16-34 · Spreuken 30,7-9
Zingen Psalm 37: 2, 6
Verkondiging
Zingen Gezang 363
Inzameling van de gaven
Dankgebed en voorbeden
Zingen Psalm 62: 1, 4 oude berijming
Mijn ziel is immers stil tot God,
van Hem wacht ik een heilrijk lot.
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
ik zal geen grote wank’ling vrezen.

Kindernevendienst
We hebben het deze zondag over “Laat zien wie je echt bent”
(Mattheüs 5:13-16). Ons maandlied is “Als je bidt zal Hij je
geven” (Hemelhoog, nr. 101).
Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur / Zal Hij opendoen
Als je zoekt dan zul je ’t vinden / Halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja
Als je de Vader vraagt om een brood
Geeft Hij je zeker nooit een steen
Al je gebeden klein of groot
Heus Hij vergeet er niet één
Als je bidt …
Er is vandaag kindernevendienst voor groep 1 t/m 6.

Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil,
stel u gerust, zwijg Gode stil.
Ik wacht op Hem; zijn hulp zal blijken.
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
mijn hoog vertrek; zijn macht is groot,
ik zal noch wank’len, noch bezwijken.

Zegen
Avonddienst 19.30 uur
ViaVesper #Strijders voor Vrijheid – Jesaja
Voorganger : ds. W. P. Vermeulen
Liturg : Marleen Schoonderwoerd
Teksten, muziek en stilte worden afgewisseld tijdens de Via
Vesper in het Zuiderkoor. In aansluiting op het thema Vrijheid van Via Jacobi staan we de komende maanden stil bij
vrijheidsstrijders in de Bijbel. Van harte welkom, vanaf 19.15
uur staan koffie/thee klaar.

Collecten

De collecten zijn vandaag bestemd voor het Diaconaal
Buurtwerk (inloophuizen) en voor Missionair Werk.

Wilt u financieel bijdragen aan het werk in en om de Jacobikerk? Geef op rekening NL29 RABO 0130697818 t.n.v. Wijkgemeente
Jacobikerk. Giften aan de diaconie kunt u doen op NL83 RABO 0175467099 t.n.v. Diaconie PGU o.v.v. “gift diaconie Jacobikerk”.

